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FORSA Väst, året 2020 
Dokumentet innehåller dagordning för årsmöte den 10 mars 2021, verksamhetsberättelse för året 

2020 samt ett förslag på verksamhetsplan för kommande år 2021.  

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Godkännande av mötesordning 

4. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justerare tillika rösträknare 

5. Verksamhetsberättelse 

6. Ekonomisk redovisning 

7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Medlemsavgift 

11. Propositioner/motioner 

12. Val av a) ordförande b) kassör c) två revisorer d) två revisorssuppleanter e) tre ledamöter 

till valberedningen 

13.Övriga frågor 

14. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse, året 2020 
FORSA Väst har varit vilande ett par år men under våren 2019 blåste aktiva nytt liv i 

föreningen. Initiativet kom från en studentinitierad dialog mellan anställda vid institutionen 

för socialt arbete och socionomstudenter hösten 2018. Studenter på termin 7 bjöd in till ett 

möte mellan studenter och lärare för att synliggöra engagemang, samtala om utbildningen, 

framtida arbetsliv samt socionomens roll i samhällsdebatten. Under temadagen fick 

deltagare möjlighet att konkretisera idéer och skapa handlingsplaner för att föra samtalen 

vidare. Ett av resultaten från dagen blev att blåsa liv i FORSA Väst. 

Året 2020 blev nog inte som någon trott. Den pandemi som härjat i samhällskroppen har 

påverkar oss alla - både i det stora och det lilla. Vi i föreningen inledde året 2020 med 

storslagna planer och hade inplanerade fysiska evenemangen som vi behövde skjuta framåt i 

tid. Medan styrelsen följde läget i samhället har vi fortsatt ha samtal online, ägnat oss att 

lära känna varandra, konkretisera syfte och hur föreningen ska arbeta och praktiskt planera 

och idémässigt kring omställningen till event online. Nedan presenteras närmare vad 

styrelsen och tillsatta arbetsgrupper arbetat med internt och externt under året.  

- Internt fokus 

I föreningen har vi fortsatt arbetat med att konkretisera föreningens syfte. Ett exempel som 

vi väljer att lyfta fram är att på styrelsemötet den 11 november 2020, med utgångspunkt i 

föreningens stadgar, påbörjade ett samtal om vilka vi är till för, hur vi når dem vi är till för 

och vilka möten vi kan och ska skapa. Det blev ett bubblande kreativt samtal som 

resulterade i vägledande punkter i det fortsatta arbetet. Nedan är några ämnen som särskilt 

lyfts som viktiga punkter:  

• Skapa broar mellan forskning och praktik, vara en mötesplats för människor som är 

intresserade av sociala frågor 

• Lyfta fram kritiska perspektiv som kan utmana 

• Knyta evenemang till samhällsaktuella ämnen  

• Lyfta fram praktikers erfarenheter  

• Inkluderande klimat  

• Anspråkslöst – de som kommer är rätt personer  

• Ge medlemmar möjlighet att skapa egna arrangemang 

• Olika tider för event kan nå olika målgrupper inom det sociala arbetet. En punkt att 

ha med sig är även vilken tid evenemang ska läggas – för att vara inkluderande. 

Lunchseminarier, events på eftermiddagar då det finns möjlighet till exempelvis 

flextid, event efter normal arbetstid.  
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Som verksamhetsplan/mål 2019 hade vi i föreningen satt upp tre interna fokusområden: 

1. Arbeta att få till en fungerande infrastruktur kring medlemskap i FORSA väst: registrering, 

inbetalning och tillgång till Samhällsvetenskaplig tidskrift.  

2. Arbeta att få en fungerande struktur och redovisning för ekonomi.  

3. Att arbeta fram en fungerande struktur på olika sätt att kommunicera med medlemmar.  

Systemet för medlemshantering har bytts ut och ambitionen från FORSA riks var att det 

skulle vara på plats i början av året. Det nya systemet är inte på plats och ett temporärt 

system är igång. För tillfället fungerar medlemshanteringen okej. Kassör Lotta har 

tillsammans med ordförande Helena arbetat med att få till en fungerande struktur för 

rapport och redovisning av ekonomi. De två fokusområdena bedöms fortsatt vara viktiga att 

arbeta internt med då det nya systemet för medlemmar kommer påverka lokala strukturer.  

Det tredje fokusområdet var att arbeta med kommunikationsvägar till föreningens 

medlemmar. Idag använder föreningen sig av Facebook, en lokal hemsida samt mejlutskick. 

Genom Facebook når vi många socialarbetare genom våra evenemang, vi publicerar och 

sprider samtalsämnen genom inlägg. På vår hemsida publicerar vi protokoll och handlingar 

samt lokala nyheter löpande. Via mejlutskick sänder vi riktade mejl med inbjudningar till 

evenemang och nyheter från föreningen.  

- Externt fokus  
Som ovan nämnt så har styrelsen samtalat om hur vi kan omvandla föreningens syfte i 

praktiken, identifiera de glapp som finns mellan forskarvärlden, yrkesverksamma och 

studenter för att kunna möjliggöra möten mellan dessa. Styrelsen valde att tillsätta en 

arbetsgrupp för kommande evenemang, Zulmir Becevic, Emilia Wedin Kvick, Katarina 

Hollertz och Helena Mäki kommer arbeta med frågan om kommande lokala evenemang.  

I arbetsgruppen arbetas det med flertalet lokala evenemang och evenemang som 

samarrangemang med FORSA riks och andra lokala föreningar. Ett område som 

arbetsgruppen vill fortsätta att arbeta med är samtal mellan doktorander och socialarbetare, 

vilket visat sig vara ett uppskattat koncept. Under året planeras att flera samtal och nedan 

följer några som genomförts eller kommer genomföras:  

Efter föreningens interna fokus under 2020 var vi för året 2021 redo att med ny kraft bjuda 

in till samtal online. Den 13 januari 2020 bjöd vi in till online-evenemanget: Känslor i 

socialtjänsten – ett samtal mellan doktorand Fanny Holt och socialarbetare Anna Strömberg. 

Fanny presenterade forskningsresultat i sitt pågående forskningsområde; professionellas 

emotioner inom den svenska socialtjänsten och Anna delade med sig av sina erfarenheter av 

att arbeta inom socialtjänsten. Vi i styrelsen kände oss överväldigande när närmare 80 

deltagare deltog under gårdagens samtal. Det visar på att ämnet känslor i socialtjänsten är 

viktigt och aktuellt.  
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Inför 2021 har styrelsen har flera sammankomster planerats. Den 10 mars arrangeras ett 

medlemsmöte i anslutning till årsmötet. På medlemsmötet har vi fokus på att lära känna 

medlemmar i föreningen. Vi vill samtala om kommande samtal och evenemang. I styrelsen 

tänker vi att nyckeln är att skapa meningsfulla mötesplatser och att medlemmar får 

möjlighet att vara med och skapa de möten de behöver.  

Till hösten 2021 planerar Peter O’Reilly presentera sitt forskningsområde och bjuder in 

socialarbetare och andra intresserade till dialog. Peter är doktorand på Institutionen för 

sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Peters doktorandprojekt syftar till att 

undersöka samverkan mellan människor och miljö och hur kontorsdesign påverkar 

arbetstagares välbefinnande. 

FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala 

arbetets praktik. Utredningen SOU 2020:47 innehåller flera förslag som, om de genomförs, 

har stor påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning. I februari skrev 

FORSA ett remissvar på utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” SOU 

2020:47. I samtal beslutades att FORSA är en viktig aktör och att samarrangemang med 

lokalföreningar och lärosäten.  

FORSA Riks bjuder in till seminarium ”En hållbar socialtjänst” med doktorand Petra Höglund 

den 3 mars 2021. Seminariet är ett samarrangemang med lokalavdelningar samt 

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Institutionen för socialt arbete, 

Linnéuniversitetet. FORSA Väst har varit en av flera viktiga drivkrafter för att få till 

evenemanget.  
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Verksamhetsplan 2021 
Utöver att fortsätta arbeta utifrån föreningens grundsyfte föreslås föreningen att under 

kommande år särskilt arbeta med följande områden: 

- Internt  

1. Under våren kommer ett nytt system för medlemshantering vara på plats för FORSA. 

I lokalföreningen är det viktigt att vi fortsätta vårt arbete med en fungerande 

infrastruktur kring medlemskap i FORSA väst: registrering, inbetalning och tillgång till 

Samhällsvetenskaplig tidskrift.  

2. Hålla samtalet om vilka föreningen är till för vid liv – och skapa samtal i linje med 

föreningens syfte.  

 

- Externt  

1. Arbeta med att nå fler av föreningens målgrupp; forskare, praktiker och studenter 

och andra intresserade av det sociala arbetet, inom område väst. Det finns flera 

lärosäten i väst som har socionomprogrammet.   


